ส่วนที่ ๕
การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
ที่
๑

เป้าหมาย
ระยะเวลา
(ผลผลิต)
ดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริม
นักเรียนระดับปฐมวัย
ความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
และระดับประถมศึกษาทุกคน
ของโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
๑. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การศึกษาที่โรงเรียนกาหนดไว้ ต.ค. ๒๕๕๗
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางาน
ต.ค. ๒๕๕๗ ๔ ฝ่ายของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
ก.ย. ๒๕๕๘
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ต.ค. ๒๕๕๗เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ก.ย. ๒๕๕๘
จัดการตามนโยบายของโรงเรียน
๔. ติดตาม ประเมินผล และสรุป
ก.ย. ๒๕๕๘
รายงานผล
โครงการกิจกรรม

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)
๔๓,๘๙๐.๓๒ ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานทั้ง ๔ ฝ่าย
โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
งาน ให้เป็นระบบ
๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุก ฝ่ าย เปิ ด โอกาสให้ มี ส่ ว นร่ว มใน
การบริหารจัดการโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
นายชานาญ แสงจันทร์

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
ที่
๒

โครงการกิจกรรม
กิจกรรมสภานักเรียน
๑. ประชุมคณะครู
๒. เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ
๓. ดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมสามัคคีธรรม
- กิจกรรมเลือกตัง้ คณะกรรมการสภา
นักเรียน
- กิจกรรม ๕ ส.
- กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห์
กิจกรรมปัญญาธรรม
(การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น)
- กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรม ๕ ส.
- กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห์
๔. สรุป รายงาน ประเมินผล

เป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
(ผลผลิต)
ดาเนินงาน
นักเรียน ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ต.ค. ๒๕๕๗
ระบบการทางานแบบสภา ต.ค. ๒๕๕๗
และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย
ต.ค. ๒๕๕๗ – ๑,๐๐๐
ก.ย. ๒๕๕๘

ก.ย. ๒๕๕๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือร่วมใจ น.ส.วิภาวี แต้มไว
กัน มีความรับผิดชอบ มีน้าใจ
นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสาและพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
ที่
๓

เป้าหมาย
ระยะเวลา
(ผลผลิต)
ดาเนินงาน
พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ด้านปริมาณนักเรียน
๑. ประชุมวางแผนและชี้แจงรายละเอียดเสนอ ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้
โครงการต่อผู้บริหาร
ความสามารถด้านคุณภาพ ต.ค. ๒๕๕๗
๒. สารวจและดาเนินปรับปรุงบารุงรักษาแปลง
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ไม้ดอกไม้ประดับสวนหย่อม จัดทาสวนหย่อม
มี.ค. ๒๕๕๘
และปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม
๓. รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการใช้ประโยชน์
พ.ย. ๒๕๕๗ –
แหล่งเรียนรู้และร่วมบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
ก.ย. ๒๕๕๘
ดีอยู่เสมอ
๔. ติดตามและวัดประเมินผล สรุปรายงาน
ต.ค. ๒๕๕๘
โครงการ
โครงการกิจกรรม

งบประมาณ

๘,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

๑.โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพ
นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
แวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นสัดส่วน นายจักรกฤษณ์ โนชัย
เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพดี
ทันสมัย เพียงพอต่อการสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียนและรู้จักแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนที่มีอยู่ใกล้ตัว

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
ที่
๔

เป้าหมาย
(ผลผลิต)
พัฒนาคุณภาพวิชาการ
๑. จัดสอนเสริมในตัวชี้วัด
๑.ประชุมวางแผนและชี้แจงรายละเอียดเสนอ ที่เน้น ฝึกให้นักเรียนหัดทา
โครงการต่อผู้บริหาร
ข้ อ ส อ บ แ ล ะ ตั ว อ ย่ า ง
วางแผนการดาเนินงานตามกิจกรรม
ข้อสอบ
๒. จัดหาวิทยากรเตรียมสอบ O-Net ปี ๕๗
๒. จัดอบรมครูผู้สอน
-จัดสอนเสริมนักเรียนชั้น ป.๖
ร้อยละ ๖๐ ให้มีความรู้ใน
๓. จัดทาปพ-เอกสารนักเรียนของห้องและ
งานวิชาการและยกระดับ
ส่วนตัว ปพ.๖ ปพ.๕ ปพ.
ความรู้ความสามารถ
๔. ส่งเสริมศักยภาพครู เข้ารับการ
ทางด้านงานวิชาการ
ประชุมสัมมนา อบรมงานทางด้านวิชาการ
๓. ปรับปรุงและจัดทา
๕. จัดกิจกรรมวันวิชาการโรงเรียน วัดเสด็จ เอกสาร หลักฐานทางการ
๖. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เมื่อสิ้นปี เรียน พร้อมใช้งาน
การศึกษา
๗. ติดตามและวัดประเมินผล สรุปรายงาน
โครงการ
โครงการกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

พ.ย. ๒๕๕๗

๑,๐๐๐

ธ.ค. ๒๕๕๗

๕๐๐

ม.ค. ๒๕๕๘

๑,๐๐๐

ต.ค.๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘
มี.ค. ๒๕๕๘
เม.ย. ๒๕๕๘
ก.ย. ๒๕๕๘

๑,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

๑. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา
นั ก เรี ย น ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา นางกัญชพร ชาติทอง
ปีที่ ๖ สูงขึ้น
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
๒. ครูสามารถใช้ความรู้ความสามารถ
ทางด้ า นงานวิ ช าการ จั ด ท าผลงาน
เพื่อทาให้เกิดผลงานด้านวิชาการใหม่
เพิ่มมากขึ้น
๓. เอกสารธุรการชั้นเรียนมีความ
พร้อม และปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
ที่
๕

เป้าหมาย
(ผลผลิต)
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
๑. จัดทาแผนเสนอโครงการ
ความสนใจและเกิ ด การ
๒. จัดซื้ออุปกรณ์และดาเนินการ จัดทาเสาส่ง เรี ย น รู้ ใ นสาระที่ ไ ด้ เ ข้ า
สัญญาณ
เรียน
๓. ออกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ ๒.ครูร้อยละ๙๐ใช้สื่อ
บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยใน
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
๓. โรงเรียนมีระบบ
รายงานตัวและระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
กระจายสัญญาณได้
ถึง ๕ กิโลเมตร
๔. ชุมชนร้อยละ ๘๐
มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียน
โครงการกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. ๒๕๕๗

พ.ย. ๒๕๕๗
ก.พ. ๒๕๕๘
เม.ย. ๒๕๕๘

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

๒,๗๒๕.๘๐

๑. นักเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่
สามารถใช้งานได้ทุกที่
๒. ชุมชนได้รับประโยชน์จากการใช้
เครือข่ายทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
ที่
๖

โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมกีฬานักเรียน
๑.ประชุมครูชี้แจงโครงการกิจกรรม
๒. จัดแบ่งกลุ่มสี
๓. ฝึกซ้อมกีฬาแต่ละประเภท
๔. จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
๕. จัดกิจกรรมกีฬาสี
๖. ประเมินผล

เป้าหมาย
(ผลผลิต)
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
วัดเสด็จได้เล่นกีฬา โดย
การออกกาลังกายอย่าง
ถูกต้องและมีทักษะด้าน
กีฬา เพื่อพัฒนาเข้าสู่กีฬา
ระดับท้องถิ่นและจังหวัด
ต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พ.ค. ๒๕๕๗
มิ.ย. ๒๕๕๗
ตลอดปี
๑๐-๒๙ พ.ย.
๒๕๕๘
๑- ๑๒ ธ.ค.
๒๕๕๘
๑๕ ธ.ค.
๒๕๕๘

งบประมาณ

๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

๑.นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้
นายศรีรัตน์ ธุระ
แสดงออกทางด้านกีฬาและร่วม
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
กิจกรรม
๒.นักเรียนได้ออกกาลังกายและรู้
กติกาทางด้านกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๓.ได้ออกกาลังกายและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
๔.นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
เป้าหมาย
ระยะเวลา
(ผลผลิต)
ดาเนินงาน
๗ โครงการส่งเสริมสุทรียภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี นักเรียนมีความชื่นชม
นาฏศิลป์
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
๑. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
นาฏศิลป์ร้อยละ ๗๕ มี ต.ค. ๒๕๕๗
งบประมาณ
ความสนใจและชื่นชอบใน
-ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
งานศิลปะ ดนตรี/
-มอบหมายงาน
นาฏศิลป์
๒. กิจกรรมการสอนดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง)
พ.ย. ๒๕๕๗ –
-ประเมินผลโครงการจากทดสอบนักเรียน
๓๐ ก.ย.
จากปฏิบัติ
๒๕๕๘
-กิจกรรมการสอนนาฏศิลป์
พ.ย. ๒๕๕๗ –
-กิจกรรมสอนศิลปะ
๓๐ ก.ย.
-อุปกรณ์บารุงรักษา
๒๕๕๘
๓. กากับ ดูแลและติดตามดาเนินงาน
ก.ย. ๒๕๕๘
-ประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน
-รายงานผลการดาเนินงาน
ก.ย. ๒๕๕๘
๔. รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน /
พัฒนางานต่อไป
ที่

โครงการกิจกรรม

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ
สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย ๑
น.ส.ณิชชา ชอบธรรม
ประเภท
น.ส.โสภิตา วงศ์บตุ ร

๔,๕๐๐

๕๐๐

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
ที่

โครงการกิจกรรม

๘

กิจกรรม ๕ ส รักความสะอาด
๑. ประชุมคณะครูชี้แจง
แนวทางการดาเนินงาน
๒. ครูประจาชั้นแบ่ง น.ร. เป็น ๕ สี เลือก
หัวหน้าสีและหัวหน้าชั้น
เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ น.ร.
๓. ประชุมคัดเลือกประธานสี และประธาน
นักเรียนจากหัวหน้าสีและหัวหน้าชั้นทุกชั้น
๔. ประชุมนักเรียนเพื่อทราบขอบเขตงานที่
ต้องรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงานพัฒนา
โรงเรียน
๕. เริ่มปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียน
ตามที่ตกลงกันในที่ประชุม
๖. สรุปผลการปฏิบัติงาน
๗. ประกาศผลงานกลุ่มสียอดเยี่ยม
๘. วัดผล ประเมินผล

เป้าหมาย
(ผลผลิต)
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล
๑–ป. ๖ จัดกิจกรรม
กลุ่มสี ๕ สี
ตาม
ระบอบประชาธิปไตย
๒. นักเรียนทุกคน
ร่วมกันรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตามกลุ่มสี
๕ เขต

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

๑. พื้นที่บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน น.ส.วิภาวี แต้มไว
โรงอาหาร ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งสนั บ สนุ น น.ส.นิตยา จันทร์สืบ
ห้ อ งส้ ว ม รวมทั้ ง การจั ด ส านั ก งาน
เอกสารต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ภายนอก มี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี มี ค วาม
เป็ น ระ เบี ย บ เรี ย บ ร้ อ ย ส ะ อ าด
สวยงาม ๒. ครู บุคลากรและนักเรียน
มีระเบียบวินัยในตนเอง ทางานเป็นทีม
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รู้จักประหยัด
และมีสุขภาพดี

พ.ย. ๒๕๕๗
พ.ค. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗

๑๔,๑๗๕

พ.ค. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘

๒๕๐

พ.ค. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘
มี.ค. ๒๕๕๘

๒๕๐
๓๒๕

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
ที่

โครงการกิจกรรม

๙

พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
๑. ประชุมจัดทาโครงการ
๒. จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือและสารวจ
หนังสือ
๓. ลงทะเบียนหนังสือ โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- กระดาษ , สติ๊กเกอร์ , เท)ผ้ากาวติด
สันหนังสือ
๔. สารวจความต้องการหนังสือ
๕. ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
๖. ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงและจัดหา
หนังสือ
๗. ให้บริการห้องสมุด

เป้าหมาย
ระยะเวลา
(ผลผลิต)
ดาเนินงาน
ครู นักเรียน และบุคลากร
อื่นที่สนใจ ร้อยละ ๙๐ ใช้ พ.ค. ๒๕๕๗
ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมกิจกรรม พ.ค. ๒๕๕๗
รักการอ่านมากขึ้น
พ.ค. ๒๕๕๗

พ.ค. ๒๕๕๗
พ.ค. ๒๕๕๗
พ.ค. ๒๕๕๗
ตลอดปี
การศึกษา

งบประมาณ

๑,๐๐๐

๕,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

๑. มีห้องสมุดของโรงเรียนเป็น
ห้องสมุดที่ทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้
ทีส่ าคัญของโรงเรียนและชุมชน
๒. ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่
สนใจ ใช้ห้องสมุดเพื่อจัดการเรียน
การสอน ศึกษาค้นคว้า

นางกัญชพร ชาติทอง
นายเฉลิมวุฒิ ปู่คา,
น.ส.นิภาพร อิทธิสิริศักดิ์

ที่

โครงการกิจกรรม
๘. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
- วัสดุ , อุปกรณ์
- รางวัล
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม
- รางวัล
- กิจกรรมประกวดแข่งขันในวัน
สาคัญ
- กระดาษ
- รางวัล
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน
- กระดาษจัดทารูปเล่ม
- รางวัล
- กิจกรรมภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ,
ภาษาคาเมือง วันละคา
- กิจกรรมนักอ่านน้อย
- รางวัล
๙. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอดปี
การศึกษา

งบประมาณ

๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๕๐๐
มี.ค. ๒๕๕๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
เป้าหมาย
ระยะเวลา
(ผลผลิต)
ดาเนินงาน
๑๐ เด็กดีมีเงินออม
นั ก เรีย นทุ ก คนมี ลั ก ษณะใน
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ การด ารงชี วิ ต โดยยึ ด หลั ก ต.ค. ๒๕๕๗
๒. ประชุมชี้แจงคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจ ต.ค. ๒๕๕๗
และผู้ปกครอง
ผลประโยชน์ ข องการเก็ บ
๓. ให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการเก็บ ออม นั ก เรี ย นร้ อ ยละ ๘๐ ต.ค. ๒๕๕๗
ออม การดาเนินการ
รู้จักการเก็บออม
๔. จัดทาเอกสาร บันทึกการเก็บเงินออมเอกสาร
ตลอดปี
การดาเนินกิจกรรม (D)
การศึกษา
- ครูประจาชั้นดาเนินการนักเรียน
ฝากเงินออมเป็นประจาทุกวัน
- ครูประจาชั้นจัดทาบัญชีออม
ทรัพย์ของนักเรียน
- รวบรวมเงินส่งผู้รับผิดชอบ
โครงการทุกสิ้นเดือน
- ผู้รับผิดชอบโครงการนาเงินฝาก
สถาบันทางการเงิน
- แจ้งยอดเงินฝากให้ผู้ปกครอง
ทราบทุกเดือน
ที่

โครงการกิจกรรม

งบประมาณ

๕๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

นักเรียนมีคุณลักษณะในการ
ดารงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและเข้าใจถึงประโยชน์
ของการเก็บออม

นางทองทรัพย์ อนุจาผัด

ที่

โครงการกิจกรรม
- ครูและนักเรียนบันทึกการใช้จ่าย
และเก็บเงินออมลงในเอกสาร
เป็นประจาทุกวัน
- คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเลือก
รางวัลเด็กดีมีเงินออม
- สอบถามความพึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้องสรุปผลโครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๑ ประเพณี / วันสาคัญ
๑. ประชุมชี้แจงวางแผนกาหนด
ผู้รับผิดชอบ
๒. จัดทาโครงการและเสนอโครงการ
๓. เตรียมดาเนินงานตามโครงการ
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
- วันวิสาขบูชา
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- ประเพณีตานก๋วยสลาก
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีเดือนห้าเป็ง
๕. ติดตามผลการดาเนินงาน
๖. ประเมินโครงการ
๗. สรุปและรายงานผลการดาเนินการ

เป้าหมาย
(ผลผลิต)
๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน ๑๑๕ คน
๒. นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาและประถมศึกษา
จานวน ๒๓๙ คน
๓ ประชาชนในเขตบริการของ
โรงเรียน จานน ๘ คน
หมู่บ้าน ๓ คน
๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
องค์บริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ
สถานีอนามัยตาบลบ้านเสด็จ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

เม.ย. ๒๕๕๗
เม.ย. ๒๕๕๗
เม.ย. ๒๕๕๗
พ.ค. ๒๕๕๗ –
มี.ค. ๒๕๕๘

ตลอดปี
มี.ค. ๒๕๕๘
มี.ค. ๒๕๕๘

๑,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

๑. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน นางทองทรัพย์ อนุจาผัด
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๒. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน
สามารถนาคามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๒ กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
วัดเสด็จ
๑. ประชุมคณะครู
๒. เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
๓. ประกาศรับสมัครหุ้นสมาชิก
๔. แต่งตั้งคณะทางาน
๕. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียด
การดาเนินการ
๖. ดาเนินกิจกรรม
๗. ประชุมใหญ่ สรุป รายงาน
ประเมินผล และปันผลกาไร

เป้าหมาย
(ผลผลิต)
ครูและนักเรียน ร้อยละ ๘๐
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

สมาชิกมีความร่วมมือร่วมใจกัน
น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ
มีความซื่อสัตย์ มีความขยันอดทน
ใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็น ละเอียดรอบคอบ
และรับผิดชอบต่องาน

ต.ค. ๒๕๕๗
ต.ค. ๒๕๕๗
พ.ค. ๒๕๕๘
พ.ค. ๒๕๕๘
พ.ค. ๒๕๕๘
พ.ค. ๒๕๕๘ ก.ย. ๒๕๕๘
มี.ค. ๒๕๕๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

๓,๐๐๐

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๓ พลังคิดสะกิดโลก
๑. จัดประชุมครู เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน

๒. รณรงค์ให้ครู บุคลากร นักเรียน
ตระหนักถึงการประหยัดไฟฟ้า
๓. จัดทาสติ๊กเกอร์สีติดสวิตซ์ไฟ

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ รับรู้การ
ดาเนินกิจกรรมการประหยัดไฟฟ้า ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๗ –
๒. ครู บุคลากรในโรงเรียน
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗
ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ ๘๐
มีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า
๓. ครู บุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนร้อยละ ๘๕ มี
ตลอดปีการศึกษา
ความตระหนักในเรื่องการประหยัด
ไฟฟ้าอย่างจริงจัง
๓ มิ.ย. ๒๕๕๗ –
๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๗

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)
๒๐๐

๕๐๐
๑๐๐๐

๔. จัดทาสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดไฟ

๓ มิ.ย. ๒๕๕๗ –
๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๗

๑๐๐๐

๕. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ต.ค. ๒๕๕๗ –
มี.ค. ๒๕๕๘

๓๐๐

ครูและนักเรียนเกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการประหยัดพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
น.ส.พิราลักษณ์ ระวังวงศ์

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
เป้าหมาย
ระยะเวลา
(ผลผลิต)
ดาเนินงาน
๑๔ โครงการเสด็จสืบสานวัฒนธรรม
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ล้านนา รักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนา
จานวน ๑๓ คน
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียนระดับก่อนประถม
๑. วางแผน (Planning)
และระดับประถมศึกษา จานวน
-คณะครูร่วมประชุมวางแผนแบ่ง
๒๓๐ คน
พื้นที่และความรับผิดชอบ
๓. ประชาชนในเขตบริการของ
-เสนอแผนให้คณะกรรมการ
โรงเรียน จานวน ๘ หมู่บ้าน
สถานศึกษาเห็นชอบ
๓ ตาบล
-นาแผนเสนอขอรับงบสนับสนุนจาก ๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หน่วยงานภายนอก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ
๒. ปฏิบัติตามแผน (Do)
สถานีอนามัยตาบลบ้านเสด็จและ
กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและ
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
สิ่งแวดล้อม
-บ่อเลี้ยงปลา จักรยานบาบัดน้าเสีย
-ประชุมวางแผนประสานงาน
ต.ค. ๒๕๕๗ –
ขอพันธุ์ปลากับหน่วยงานที่
พ.ย. ๒๕๕๗
เกี่ยวข้องและเตรียมซ่อม
จักรยานบาบัดน้าเสีย (P)
ที่

โครงการกิจกรรม

งบประมาณ
๒๐,๕๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

๑. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูโรงเรียน
ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ
วัดเสด็จ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ชุมชนสามารถนาความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา

ที่

โครงการกิจกรรม
-นาพันธุ์ปลาปล่อยลงในสระน้า
จัดทาบอร์ดความรู้สาหรับบ่อ
เลี้ยงปลาและจักรยานบาบัดน้า
เสีย (D)
-นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โดยการเรียนแบบบูรณาการกับ
แหล่งเรียนรู้ (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ (C)
-นาผลจากการประเมินความพึง
พอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป (A)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ธ.ค. ๒๕๕๗

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)
๕๐๐

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา
คณะครูทุกคน

ธ.ค. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา
ก.ย. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ต.ค. ๒๕๕๘

ที่

โครงการกิจกรรม
กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
-ผักสวนครัวรั้วกินได้
-ประชุมคณะครู นักเรียน ผู้นา
ชุมชน ประชาชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ
และความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการกิจกรรมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ (P)
-แต่งตั้งคณะทางานซึ่ง
ประกอบด้วยครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน สารวจพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ (P)
-จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกผักปลอดสารพิษ
ประโยชน์ของการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ (D)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

พ.ย. ๒๕๕๗

นางกัญชพร ชาติทอง
น.ส.พิราลักษณ์ ระวังวงศ์

พ.ย. ๒๕๕๗

นายชานาญ แสงจันทร์

ธ.ค. ๒๕๕๗

นายชานาญ แสงจันทร์
ครูทุกคน
วิทยากรภายนอก

ที่

โครงการกิจกรรม
-จัดเตรียมพื้นที่ปลูก จัดหาพืชผัก
สวนครัวที่เหมาะสมกับฤดูกาล
และดาเนินการปลูกโดยระดม
ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายและร่วมดูแลรักษา (D)
-ประเมินผลกิจกรรมสารวจความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหลาย (C)
-ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่
นักเรียนประชาชนโดยทัว่ ไป (A)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. ๒๕๕๗ ก.พ. ๒๕๕๘

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
นางกัญชพร ชาติทอง
น.ส.พิราลักษณ์ ระวังวงศ์

ก.พ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

ก.พ. ๒๕๕๘ มี.ค ๒๕๕๘

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

ที่

โครงการกิจกรรม
-ฐานการเรียนรู้น้ายามะกรูดสูตร
พอเพียง
-ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดาเนิน
การทาน้ายามะกรูดสูตรพอเพียง
(P)
-วิเคราะห์ข้อมูลและแบ่งหน้าที่ให้
สมาชิกในกลุ่ม (D)
-ลงมือปฏิบัติงาน และดาเนิน
โครงการ (D)
-นาเอาผลิตภัณฑ์น้ายามะกรูดสูตร
พอเพียงที่ได้ลงมือปฏิบัติมา
ทดลองใช้ เพื่อที่จะเป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการใช้
งาน (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ (C)
-ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
ให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ และขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในการใช้
น้ายามะกรูดสูตรพอเพียง (A)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ต.ค. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ธ.ค. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

นายศรีรัตน์ ธุระ
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
นางกัญชพร ชาติทอง
๔,๐๐๐

นายศรีรัตน์ ธุระ
นายจักรกฤษณ์ โนชัย

นางกัญชพร ชาติทอง
นักเรียนประจาฐานการเรียนรู้
ก.พ. ๒๕๕๘
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘

นายศรีรัตน์ ธุระ
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
นางกัญชพร ชาติทอง
นักเรียนประจาฐานการเรียนรู้

ที่

โครงการกิจกรรม
-โรงเพาะเห็ด
-ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
แหล่งเรียนรู้ (P)
-ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่
วางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
-แต่งตั้งนักเรียนแกนนาศึกษาการ
เพาะเห็ดจากวิทยากรภายนอก (D)
-จัดซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า (D)
-นาผลผลิตที่ได้ออกจาหน่ายแก่
ผู้ปกครองและผู้สอนใจ (C)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ (C)
-สรุปและนาผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุง
โครงการในปีงบประมาณถัดไป (A)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

ม.ค. ๒๕๕๗

นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ

ก.พ. ๒๕๕๗

กรรมการดาเนินงาน

ก.พ. ๒๕๕๗

นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ

พ.ค. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘
ตลอดปีการศึกษา
ต.ค. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๘

๖,๐๐๐

นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
คณะกรรมการดาเนินงาน

ที่

โครงการกิจกรรม
-ฐานการเรียนรู้สัปปะรดคู่เคียง
ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา
-ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดาเนิน
การแปรรูปสับปะรด (P)
-วิเคราะห์ข้อมูลและแบ่งหน้าที่ให้
สมาชิกในกลุ่ม (D)
-ลงมือปฏิบัติงานและดาเนิน
โครงการสับประรดคู่เคียง
ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา (D)
-นาเอาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
สับปะรด (แยมสับปะรด,น้า
สับปะรด)ที่ได้ลงมือปฏิบัติมา
ทดลองชิม เพื่อที่จะเป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพ (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ (C)
-ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
การแปรรูปสับปะรด ให้ทุกฝ่ายได้
รับรู้ (A)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ต.ค. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ธ.ค. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

น.ส.พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ
๔,๐๐๐

น.ส.พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ
นักเรียนประจาฐานการ
เรียนรู้
น.ส.พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ
นักเรียนประจาฐานการ
เรียนรู้
น.ส.พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ

๕๐๐

น.ส.พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ

พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘

ก.พ. ๒๕๕๘
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ที่

โครงการกิจกรรม
-สวนสมุนไพร
-ประชุมคณะกรรมดาเนินงาน
แหล่งเรียนรู้ (P)
-ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่
และวางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
-นานักเรียนและผู้สนใจเข้าศึกษา
ยังแหล่งเรียนรู้ (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ (C)
-สรุปและนาผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุง
โครงการในปีงบประมาณถัดไป
(A)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

พ.ย. ๒๕๕๗

นายศรีรัตน์ ธุระ

ธ.ค. ๒๕๕๗

กรรมการดาเนินงาน

พ.ค. ๒๕๕๘ –
ก.ย. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๘

คณะครูทุกคน

ต.ค. ๒๕๕๘

คณะกรรมการดาเนินงาน

นายศรีรัตน์ ธุระ

ที่

โครงการกิจกรรม
-ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
-ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดาเนิน
การทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ (P)
-แบ่งหน้าที่ในการทางานให้
สมาชิกในกลุ่มเพื่อที่จะได้
ดาเนินการหาข้อมูลแล้วนามา
วิเคราะห์ (D)
-ลงมือปฏิบัติงานและดาเนิน
โครงการ (D)
-นาเอาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้าหมัก
ชีวภาพที่ได้ลงมือปฏิบัติมา
ทดลองใช้เพื่อที่จะเป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการใช้
งาน (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ (C)
-ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
ให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ และขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในการใช้
ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ (A)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ต.ค. ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา
นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา

พ.ย. ๒๕๕๗ –
ธ.ค. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

๓,๐๐๐

นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา
นักเรียนประจาฐานการ
เรียนรู้

ก.พ. ๒๕๕๘

นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา

พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.พ. ๒๕๕๘

นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา

ที่

โครงการกิจกรรม
-บอร์ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
-ประชุมคณะกรรมดาเนินงาน
แหล่งเรียนรู้ (P)
-ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่
และวางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
-นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้า
เรียนยังแหล่งเรียนรู้ (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ (C)
-สรุปและนาผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุง
โครงการในปีงบประมาณถัดไป
(A)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
น.ส.ณิชชา ชอบธรรม
กรรมการดาเนินงาน

ธ.ค. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๘

คณะครูทุกท่าน

ต.ค. ๒๕๕๘

คณะกรรมการดาเนินงาน

นายจักรกฤษณ์ โนชัย
น.ส.ณิชชา ชอบธรรม

ที่

โครงการกิจกรรม
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-เตาฮาง
-ประชุมคณะกรรมดาเนินงาน
แหล่งเรียนรู้ (P)
-ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่
และวางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
-ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้
ความรู้ (D)
-นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้า
เรียนยังแหล่งเรียนรู้ (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ (C)
-สรุปและนาผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุง
โครงการในปีงบประมาณถัดไป
(A)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

ธ.ค. ๒๕๕๗

นางทองทรัพย์ อนุจาผัด

ม.ค. ๒๕๕๘

กรรมการดาเนินงาน

ม.ค. ๒๕๕๘

นางทองทรัพย์ อนุจาผัด

พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๘

คณะครูทุกท่าน

ต.ค. ๒๕๕๘

คณะกรรมการดาเนินงาน

นางทองทรัพย์ อนุจาผัด

ที่

โครงการกิจกรรม
-งานจักสานไม้ไผ่
-ประชุมคณะกรรมดาเนินงาน
แหล่งเรียนรู้ (P)
-ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่
และวางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
-ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้
ความรู้ (D)
-นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้า
เรียนยังแหล่งเรียนรู้ (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการ (C)
-สรุปและนาผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุง
โครงการในปีงบประมาณถัดไป
(A)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

ธ.ค. ๒๕๕๗

น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ

ม.ค. ๒๕๕๘

กรรมการดาเนินงาน

ม.ค. ๒๕๕๘

น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ

พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๘

น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ

ต.ค. ๒๕๕๘

คณะกรรมการดาเนินงาน

น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ

ที่

โครงการกิจกรรม
- เฮือนภูมิปัญญา
-รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
จัดทาเอกสารข้อมูลรายละเอียด
แต่ละประเภทเพื่อนาเสนอใน
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
โรงเรียนจัดทาขึ้น (P)
-จัดทาเอกสารรวบรวมข้อมูลที่
เกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ทุกด้าน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป
(P)
-ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้
นักเรียน โดยเชิญวิทยากรจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติ
นักเรียนเกี่ยวกับการแสดง
พื้นบ้านที่นักเรียนสนใจ เช่น
การตีกลองสะบัดชัย การเล่น
ดนตรีพื้นเมืองการร้องเพลงซอ
พื้นเมือง เป็นต้น (D)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

ต.ค.๒๕๕๗

นายศรีรัตน์ ธุระ
นางกัญชพร ชาติทอง

พ.ย.๒๕๕๗

น.ส.เบญจวรรณ ต๊ะเครือ

ธ.ค.๒๕๕๗ ก.ย. ๒๕๕๘

นายศรีรัตน์ ธุระ
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
วิทยากรบุคคลภายนอก

ที่

โครงการกิจกรรม
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของโรงเรียนโดยมี
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คาแนะนา (D)
-ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ม.ค. ๒๕๕๘ ก.ย. ๒๕๕๘

ต.ค. ๒๕๕๘

งบประมาณ
๑,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
นายศรีรัตน์ ธุระ

นายจักรกฤษณ์ โนชัย
นางกัญชพร ชาติทอง

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๕ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการ
๒. จัดทาและเสนอโครงการ
๓. ดาเนินงานตามโครงการ
-ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
-คัดกรองนักเรียน
-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน
-กิจกรรมโฮมรูม
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
๔. ติดตามผลการดาเนินงาน
๕. ประเมินโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิต)
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การส่งเสริม พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.ย. ๒๕๕๗
ก.ย. ๒๕๕๗
ต.ค. ๒๕๕๗ ก.พ. ๒๕๕๘

ก.พ. ๒๕๕๘
มี.ค. ๒๕๕๘
มี.ค. ๒๕๕๘

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี นางอนงค์ ตัวละมูล
สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให้มีวิถีชีวิตเป็นสุขตามที่สังคมต้องการ
๔,๐๐๐

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๖ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการ
๒. จัดทาและเสนอโครงการ
๓. ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดซื้อเวชภัณฑ์
- สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- ชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- ให้วัคซีนนักเรียนตามวัย
- การออกกาลังกาย
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๔ ติดตามผลการดาเนินงาน
๕. ประเมินโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิต)
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
มีน้าหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.ย.๒๕๕๗
ก.ย.๒๕๕๗
ต.ค. ๒๕๕๗ ก.พ. ๒๕๕๘

ก.พ. ๒๕๕๘
มี.ค. ๒๕๕๘
มี.ค. ๒๕๕๘

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

๓,๐๐๐

โรงเรียนวัดเสด็จเป็นโรงเรียนที่จัดการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนได้ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน
ของกรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
น.ส.อรทัย บุญแก้ว

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๗ กิจกรรมค่ายวิชาการ ไทย คณิตฯ
อังกฤษ
๑. ขั้นเตรียมการ
-เขียนโครงการและเสนอโครงการ
-ประชุมวางแผนงาน
-จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. ขั้นดาเนินการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการ จานวน ๓ ฐานคือ
๑.ฐานภาษาไทย
๒.ฐานคณิตศาสตร์
๓.ฐานภาษาอังกฤษ
๓. ขั้นติดตามประเมินผล
-แบบสังเกต
-ตรวจผลงาน
-แบบสอบถาม

เป้าหมาย
(ผลผลิต)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๔-๖ โรงเรียนวัดเสด็จ
จานวน ๘๖ คน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ม.ค. ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคล นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข
โรงเรียนวัดเสด็จ

มิ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๗

ธ.ค. ๒๕๕๗

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

๔,๐๐๐

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๘ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ๑. เสนอ
โครงการ ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ
๒. ดาเนินการตามโครงการ
๒.๑ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนาคณะครูใน
โรงเรียน
๒.๒ การศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่มี
ผลงานดีเด่น และสภาพ
ทั่วไป
ใกล้เคียงกัน
๓. นิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงานตามโครงการ
๔. ประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ /
ปรับปรุงแก้ไข

เป้าหมาย
(ผลผลิต)
๑. ครูร้อยละ ๙๐ มีความ
สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
๒. ครูร้อยละ ๙๐ มีความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
๓. ครูร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ดารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานของโรงเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก นายชานาญ แสง
คน มีความรู้ ความสามารถ จันทร์
ในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน

ต.ค. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗
ส.ค. ๒๕๕๘
พ.ย. ๒๕๕๗
ส.ค. ๒๕๕๘
พ.ย. ๒๕๕๗
ส.ค. ๒๕๕๘
ก.ย. ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

๑๐,๐๐๐

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๙ นิเทศภายใน
๑. เสนอโครงการ ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศภายใน
๒. ดาเนินการตามโครงการ
๒.๑ กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน
๒.๒ กิจกรรมการให้คาปรึกษา
แนะนา
๓.๓ กิจกรรมการให้ศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ
๓. นิเทศ ติดตามการดาเนินงานตาม
โครงการ ฯ
๔. ประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ ฯ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)
(ผลผลิต)
ดาเนินงาน
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ความเข้าใจกระบวนการจัดการ ก.ย. ๒๕๕๗
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถงานตาม
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
ระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่าง
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้
มีประสิทธิภาพ
ความเข้าใจในระบบประกัน
พ.ย. ๒๕๕๗ ๑,๐๐๐
คุณภาพภายในโรงเรียน
มี.ค. ๒๕๕๘
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีขวัญและ
กาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
ต.ค. ๒๕๕๗ ก.ย. ๒๕๕๘
ก.ย. ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
นายชานาญ แสงจันทร์

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
(Good Govermance)
ที่

โครงการกิจกรรม

๒๐ ส่งเสริมความสัมพันธ์บ้าน วัด
โรงเรียน
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติประชุมชี้แจงคณะครู
ให้รับทราบโครงการ
๒. ผู้อานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จดาเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
๓. การดาเนินการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนแก่ชุมชนในเขตบริการของ
โรงเรียนและสาธารณะชนทั่วไป
๔. สอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
๕. สรุปผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

๑. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ ๘๐
มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียน
ก.ย. ๒๕๕๗

๒. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาร้อยละ ๗๐ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พ.ย. ๒๕๕๗ –
จัดการศึกษา
ก.ย. ๒๕๕๘
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘
ก.ย. ๒๕๕๘
ก.ย. ๒๕๕๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

คณะครูมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มีส่วน นายศรีรัตน์ ธุระ
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
(Good Govermance)
เป้าหมาย
(ผลผลิต)
๒๑ โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
๑. เสนอโครงการ/วางแผน/สารวจ
ปีที่ ๑ – ๖ ทุกคนได้ศึกษา
ข้อมูล
เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอน
๒. จัดกิจกรรมการฝึกวิชาชีพโดยแยก กระบวนการประกอบอาชีพ
เป็นฐานการเรียนรู้ / ประสานวิทยากร ในท้องถิ่นของตน
บุคคลภายนอกเป็นวิทยากร
๓. นิเทศติดตามการดาเนินกิจกรรม
๔. สรุป / รายงานผล
ที่

โครงการกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ก.ย. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม

นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพที่ นายศรีรัตน์ ธุระ
เหมาะสมกับท้องถิ่นและนาไปขยายผล
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

ก.ย. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

๖,๐๐๐

